ZAPYTANIE OFERTOWE
Dyrektor Przedszkola w Raszówce zaprasza do składania ofert na stanowiska:
A. Kierownik Projektu
B. Specjalista ds. administracji i rozliczeń
w Zespole Zadaniowym projektu pn. „ROZWÓJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE LUBIN”, realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych,
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Zastosowany tryb udzielania zamówienia: art. 4 pkt. 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655).

1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie dotyczy naboru 2 osób personelu i obejmuje pełnienie funkcji:
A. Kierownika projektu, który wykonywać będzie czynności w zakresie koordynacji i zarządzania
przedmiotowym projektem, w tym w szczególności:
sprawowania nadzoru nad działaniami podejmowanymi w ramach realizacji projektu;
utrzymywania stałego kontaktu z Instytucją wdrażającą oraz wykonawcami;
koordynowania działaniami projektowymi wg harmonogramu i budżetu, m. in. zarządzanie
projektem pod względem merytorycznym i finansowym; nadzór nad przebiegiem rekrutacji;
nadzór nad kadrą merytoryczną;
realizacja projektu zgodnie z wnioskiem oraz szczególnymi wytycznymi EFS;
przestrzegania obowiązków i zaleceń wynikających z realizacji projektu, procedur, standardów,
instrukcji do sprawozdań oraz innych dokumentów dotyczących projektu;
bieżącego monitorowania postępów w realizacji projektu oraz jego ewaluacji;
realizacji innych obowiązków wynikających z podziału działań pomiędzy zespołem zarządzającym
projektem;
zarządzania Zespołem Zadaniowym;
opracowania i wdrożenia niezbędnych procedur do realizacji projektu;
weryfikacji zgodności realizowanych zadań z projektem;
prowadzenia sprawozdawczości finansowej i merytorycznej projektu;
dokonywania innych czynności zastrzeżonych do kompetencji Kierownika projektu;
wykonywania innych zadań powierzonych przez Wójta Gminy Lubin lub osobę upoważnioną
przez Wójta Gminy Lubin w zakresie realizacji projektu.
B. Specjalisty ds. administracji i rozliczeń, który wykonywać będzie czynności w zakresie obsługi
administracyjnej oraz rozliczeń finansowych przedmiotowego projektu, w tym w szczególności:
prowadzenia bieżącej korespondencji związanej z projektem;
prowadzenie Biura projektu;
sporządzanie umów cywilno-prawnych z nauczycielami oraz innych umów zgodnie
z harmonogramem i budżetem projektu;
nadzoru nad harmonogramem projektu;
zbieranie zamówień i zakup materiałów biurowych do biura projektu dla sprawnej i terminowej
realizacji zadań poszczególnych pracowników Biura;
zbierania i przygotowywania informacji do zamieszczenia w internecie;
utrzymywania kontaktów z wykonawcami usług,
współpraca z Kierownikiem projektu w zakresie badania rynku przy realizacji zamówień
publicznych;
kontroli kwalifikowalności i wydatkowania środków z budżetu projektu;
opisywania faktur i prowadzenie ich rejestru;
przygotowywania dokumentów do wniosku o płatność;
sporządzania wniosków o płatność;
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sporządzania dokumentacji sprawozdawczej wraz z zestawieniem dokumentów potwierdzających
poniesione wydatki;
zapewnienia płynności finansowej projektu;
bieżącego monitorowania i diagnozowania sytuacji finansowej projektu i raportowania w tym
zakresie do kierownika projektu;
bieżącej kontroli zgodności wydatków z budżetem;
przygotowywania okresowych raportów finansowych na potrzeby projektu;
analizowania danych przekazywanych przez pozostałych członków zespołu zarządzającego;
wstępnego dekretowania dokumentów oraz zapewnienia ich prawidłowości pod względem
formalnym i rachunkowym;
odpowiedzialności za kontakty z audytorem oraz działem rozliczeń, a także z zespołem
kontrolującym projekt;
współpracy z księgowością w przygotowywaniu sprawozdań finansowych projektu;
przygotowywania list płac;
wykonywania zadań powierzonych przez Kierownika projektu.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 30.06.2011 r.
3. Proponowana forma zatrudnienia i wynagrodzenia, sposób wynagrodzenia (warunki płatności):
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
Wynagrodzenie: płatne co miesiąc, w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia rachunku/faktury
i miesięcznego sprawozdania z realizacji czynności wykonywanych przez Zleceniobiorcę, stanowiącego
załącznik do umowy zlecenia.
4. Istotne / szczególne warunki zamówienia
A. Kierownik projektu.
Wykonuje powierzone mu czynności w ciągu 40 godzin miesięcznie; oferent winien podać stawkę
godzinową.
B. Specjalista ds. administracji i rozliczeń
Wykonuje powierzone mu czynności w ciągu 40 godzin miesięcznie; oferent winien podać stawkę
godzinową.
Jeden wykonawca może przystąpić do udziału w postępowaniu składając ofertę wyłącznie w zakresie jednego
stanowiska.
4. Warunki, jakie powinien spełniać wykonawca w zakresie wiedzy i doświadczenia:
A. Kierownik projektu
Wykształcenie wyższe
Ukończone kursy, szkolenia lub studia z zakresu funkcjonowania środków UE
Doświadczenie w realizacji projektów UE w ty w szczególności z EFS (udział w realizacji co najmniej
jednego projektu z wykorzystaniem środków UE)
Doświadczenie administracyjne
B. Specjalista ds. administracji i rozliczeń
Wykształcenie wyższe
Ukończone kursy, szkolenia lub studia z zakresu funkcjonowania środków UE; znajomość zasad
finansowania PO KL
Doświadczenie w realizacji projektów UE (udział w realizacji co najmniej jednego projektu
z wykorzystaniem środków UE)
Doświadczenie administracyjne.
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Wymagania dodatkowe:
Umiejętność pracy w zespole,
Komunikatywność
Kreatywność, dokładność staranność
Znajomość obsługi edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, poczty elektronicznej, sprawne poruszanie
się i korzystanie z Internetu.
5. Wymagane dokumenty:
Oferta powinna zawierać:
I. List motywacyjny
II. Oryginał kwestionariusza osobowego
III. CV kandydata na stanowisko wg załączonego wzoru
IV. Załącznik do umowy zlecenia wg załączonego wzoru
V. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie niezbędnych wymagań oraz posiadanie kwalifikacji
i umiejętności (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
VI. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania
konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002
r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
VII. Cenę ofertową obejmującą stawkę w PLN brutto za godzinę.
6. Miejsce składania ofert
Oferty należy złożyć do dnia 15 stycznia 2009 r. (do godz. 15.00) w Oddziale Zamiejscowym Przedszkola
w Raszówce zs. 59-300 Lubin, ul. Orla 32 z dopiskiem „Nabór na stanowisko …..” (odpowiednio A lub B).
7. Informacje dodatkowe.
Kryterium oceny ofert – cena.
Podpisano
Z upoważnienia Wójta Gminy Lubin
Katarzyna Foryś /-/
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